
A SUGÁRVÉDELMI TOVÁBBKÉPZÔ TANFOLYAM MÚLTJA,

1. ábra. Az elôadások és a poszterek számának évi változása

2. ábra. A társszerzôk számának gyakorisága az elôadásokban és posz-
terekben
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JELENE ÉS VÁRHATÓ JÖVÔJE Országos Atomenergia Hivatal

Elhangzott az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport által rendezett XXV. Su-
gárvédelmi Továbbképzô Tanfolyamon, 2000. május 16-án. A szerzô
egyike volt a Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyamok elindítójának.

Bujdosó Ernő

A XXV. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam alkalmá-
ból feleletet szeretnék adni a Tanfolyam 24 éves töretlen
sikerére, válaszolni azoknak, akik a Sugárvédelmi To-
vábbképzô Tanfolyam indításakor kifogásokat emeltek,
nevezetesen, hogy (1) a Tanfolyam nem lesz hosszú éle-
tû, (2) a Tanfolyamokon csupán egypár sugárvédelmi
szakember fog egymásnak beszélni, és (3) a Tanfolyam
rövid idô alatt kifogy a témákból.

Ha csupán az eltelt 24 évet, és az évente jelenlévô
120–140 fô résztvevôt tekintjük, a Tanfolyamot máris
sikeresnek könyvelhetjük el. E számadatok azonban a
siker titkára nem adnak felvilágosítást, ehhez további
analízis szükséges. Vegyük tehát nagyító alá az eltelt 24
év elôadásait, elôadóit és témáit.

Az elôadások és poszterek száma

Huszonnégy év alatt összesen 690 elôadás hangzott el és
346 poszter lett kiállítva, nem tekintve a meghívott külföl-
di vendégek elôadásait. Összességében ez 1036 „prezen-
tációt” jelent.

Az elôadások száma a kezdeti 28–30 értékrôl az évek
során növekedett, majd az 1987. évtôl kezdôdôen, hozzá-
véve a poszterek számát, a 90-es évek végére elérte a
kezdeti érték kétszeresét (1. ábra ). A poszterek száma
nagy ingadozást mutat az évi 25 körül, tükrözve a rende-
zés évente változó preferenciáját, az elôadásokat és posz-
tereket illetôen.
Az elôadások idôtartamát egységesen 15 percnek te-

kintve, a 24 év elôadásai összességükben egy teljes hetet
tennének ki, éjt-nappalt egybevéve, a posztereket pedig
egymás után lerakva közel fél kilométert fednének le.

A továbbiakban egyenrangúaknak tekintjük az elôadá-
sokat és a posztereket. Amennyiben nincs szükség meg-
különböztetésükre, egyformán elôadásoknak nevezzük.
Nem teszünk különbséget az elôadások és poszterek
szerzôi, társszerzôi között sem, ôket egyformán szerzôk-
nek tekintjük.

Szerzôség, szerzôk száma

Az elôadások címe alatt általában több szerzô szerepelt.
A szerzôk számát az elôadások gyakoriságának függvé-
nyében ábrázolva a 2. ábrá t kapjuk az eltelt 24 évre
összegezve. Megállapíthatjuk, hogy az elôadott eredmé-
nyek többnyire egy „team” munkájaként jöttek létre, te-
kintettel arra, hogy a leggyakoribb a három társszerzôs
elôadás volt.

A tanfolyam oktató jellege miatt, illetve az 1986. évben
bevezetett „kitekintés” eredményeként az egy szerzôs
elôadások száma foglalja el gyakoriságban a második
helyet. Érdemes megfigyelni, hogy a társzerzôk száma
egészen 9-ig terjed. Összeszorozva az összetartozó absz-
cissza és ordináta értékeket, majd ezeket összeadva, az
„össz-szerzôségre” kapunk számadatot. Ennek értéke
2658, azaz összesen ennyi nevet olvastak fel a szekció-
elnökök a 24 év alatt, amikor az elôadásokat bejelentet-
ték. Ezt elosztva 1036-tal, azaz az elôadások és a poszte-
rek számának összegével, egy elôadás átlagos szerzôinek
számára 2,6 értéket kapunk.

Egy szerzô azonban többször is szerepelt egy Tanfo-
lyam alatt, illetve a Tanfolyamok sorában egyedül, illetve
más-más társszerzôvel együtt. Az elôadók számának
megállapításához név szerint kell számba vennünk az
elôadókat. Ennek eredményeként 24 év alatt 705 szerzôt
kapunk a 29 külföldi társszerzôvel együtt, nem tekintve a
meghívott külföldi elôadókat, akik általában egy külön
szekciót alkottak. Mondhatjuk tehát, hogy 24 év alatt 676
hazai eladó került rövidebb-hosszabb kapcsolatba a su-
gárvédelem valamely vonatkozásával.

230 FIZIKAI SZEMLE 2004 / 7



A sugárvédelemmel „fertôzöttek” számának meghatá-

3. ábra. A sugárvédelemmel tartós kapcsolatba került hazai elôadók
számának kumulatív növekedése
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4. ábra. A produktivitás Lotka-eloszlása
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rozásánál ne tekintsük jelentôsebb kapcsolatban lévôk-
nek azokat a szerzôket, akik a 24 év alatt csupán egyet-
len elôadást tartottak. Ôk leginkább egy évig, vagy ennél
is rövidebb idôre kerültek kapcsolatba a sugárvédelem-
mel. Az egyetlen elôadást tartók számát levonva, azaz
676 – 216 = 460 fôt tekinthetünk olyannak, akit rövidebb-
hosszabb idôre a sugárvédelem „megfertôzött”.

Vizsgáljuk most azokat a szerzôket, akik legalább két
elôadásban vettek részt, két egymást követô évben, vagy
ennél nagyobb idôintervallumot felölelô években. Ezeket
tekinthetjük a tartós fertôzöttség állapotában lévôknek,
tekintettel arra, hogy minimum két, de inkább több éves
kapcsolatban voltak a sugárvédelemmel. Kumulatív szá-
mukat ábrázolva az elsô elôadásuk évének függvényé-
ben a 3. ábrá t kapjuk. Növekedésük lineáris. Az egyenes
iránytangense megadja az évente átlagosan megjelenô, a
sugárvédelemmel tartós kapcsolatban maradó új szerzôk
számát. Ez az érték 15 fô/év. Itt kell sajnálattal megállapí-
tanunk, hogy az eltelt 24 év alatt számos, a sugárvéde-
lemmel tartós kapcsolatban lévô, de a földi léttôl megvált
szerzôtôl kellett fájdalmas búcsút vennünk.

A fenti a vizsgálatok tehát rámutatnak a Sugárvédelmi
Továbbképzô Tanfolyam szerepére a hazai sugárvéde-
lemben, nevezetesen:
A Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam összefogta

és közös (társszerzôs) elôadásokra inspirálta a sugár-
védelem hazai mûvelôit. Évente új mûvelôi születtek a
sugárvédelemnek, akik tanúbizonyságot adtak tevé-
kenységükrôl.

A produktivitás vizsgálata

Lapozgatva az évente kiadott elôadás-kivonatokat, feltû-
nik, hogy egyes szerzôk nevét gyakran látjuk. A társadal-
mi jelenségekre a Pareto-eloszlás, a szellemi produktivi-
tás eloszlására a hozzá hasonló Lotka-eloszlás érvényes.
Szavakban ezt már Máté evangélista is kifejezte (igaz,
más értelemben). Idézem Károli Gáspár fordításában a
Máté 13,12-t: „Mert a kinek van, annak adatik, és bôvöl-
ködik, de a kinek nincs, az is elvétetik tôle, amije van.”
Ez azt jelenti tehát, hogy kevésnek van sok, és soknak

van kevés a javakból, de például az elôadások számából
is. A Lotka-eloszlás általános alakját megkapjuk, ha n (i )-
vel jelöljük az i számú elôadással rendelkezô szerzôk
számát, akkor

Ha az m kitevô 1-hez esik közel, akkor az eloszlás a szer-

n (i ) = 1
i m

, ahol 1 < m < 2 .

zôk erôs kooperációjára utal, ha 2 értéket vesz fel, akkor
az egymástól független tevékenységüket mutatja.

A 24 év alatt tartott Tanfolyamok szerzôit és az általuk
bemutatott elôadásokat összeszámlálva, majd az értéke-
ket logaritmikus tengelyekkel ábrázolva egy pontsort
kapunk (4. ábra ). Ha ezt a pontsort egyenessel közelít-
jük, iránytangensére m = 1,6 értéket kapunk, ami igazolja
a társzerzôk vizsgálatánál tett megállapításainkat.

Érdemes a legproduktívabb szerzôket név szerint is
megemlíteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza azon szer-
zôk neveit, akik a 24 év alatt 20 vagy ennél több elôadás-
ban (és poszterben) szerepeltek egymagukban, vagy társ-
szerzôkkel, tekintet nélkül az elôadások tartalmára és
súlyára. Ballay László (50), Pellet Sándor (48), Fehér Ist-
ván (40), Deme Sándor (37), Andrási Andor (30), Ka-
nyár Béla (29), Hunyadi Ilona (28), Kerekes Andor (26),
Solymosi József, Sztanyik B. László (25–25), Germán
Endre (24), Naményi József, Szabó Péter Pál (23–23),
Farkas György, Gachályi András, Kovács László (22–22),
Stur Dénes, Vágvölgyi Jenô (21–21), Jung József, Szörényi
Árpád, Zagyvai Péter (20–20), összesen: 576.

A fentiekbôl láthatjuk, hogy 576 elôadásban ugyanaz
a 21 fô szerepel. Leegyszerûsítve a dolgot, a szerzôknek
csupán 3 százaléka szerepel mint (társ)szerzô az elô-
adások 56 százalékában. Íme, hogyan érvényesült itt is
a Máté törvény! Ha csak az itt szereplô 21 fôt tekinte-
nénk, igazat kellene adnunk annak, aki a „bevezetés-
ben” említett (2) kifogást felvetette. Szerencsére azon-
ban ott van a szerzôk többsége, 9 százaléka, akik közre-
mûködtek az elôadások maradék 44 százalékának létre-
hozásában.

A szerzôk produktivitásának vizsgálatából megállapít-
hatjuk, hogy a Tanfolyamok fô hajtóerôit egyes nagy pro-
duktivitású sugárvédelmi szakemberek jelentették. Azon-
ban a derékhadat, a számukat sokszorosan meghaladó
szakembergárda alkotja, akiknek részvétele nélkül a
Tanfolyamok értelmüket vesztenék.
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5. ábra. A környezet ellenôrzése, védelme; a sugárvédelmi mûszerek
gyártása, hitelesítése mérési módszerek; a személyi dozimetria, belsô
sugárterhelés, orvosi alkalmazások; valamint az orvosi munkahelyek
ellenôrzése, sugárvédelme területeken elhangzott elôadások számának
kumulatív növekedése az elmúlt 25 évben
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A Tanfolyam témáinak vizsgálata

Ha a Tanfolyam elôadásait a témák szerint vizsgáljuk,
akkor valamiféle engedményt kell tennünk azáltal, hogy
témacsoportokat alkotunk. Jelen esetben az alábbi téma-
csoportokat alakítottuk ki:
(1) a környezet ellenôrzése és védelme, beleértve az

élelmiszerek radioaktivitásának vizsgálatát,
(2) sugárvédelmi mûszerek, gyártásuk, hitelesítésük;

sugárvédelmi mérési módszerek,
(3) személyi dozimetria, belsô sugárterhelés, beleértve

az orvosi alkalmazást,
(4) orvosi munkahelyek ellenôrzése, sugárvédelem,
(5) egyéb munkahelyi sugárvédelem és ellenôrzés,
(6) radonmérések,
(7) oktatás (ICRP elôírások, szabványok, általános su-

gárvédelmi ismeretek),
(8) sugárbalesetek, baleset-elhárítás, baleseti dozimet-

ria, légköri terjedésszámítások,
(9) radioaktív hulladékok, hulladékkezelés, kiégett

fûtôelemek,
(10) egyéb.
Az egyes témák kumulatív növekedését az 5. és 6.

ábrák mutatják. Megállapíthatjuk, hogy a környezetellen-
ôrzés (1) a csernobili baleset után átvette vezetô szerepét
és mindvégig megtartotta a közel lineáris növekedést
mutató sugárvédelmi mûszerek (2) témakörével szem-
ben. A dozimetria (3), az orvosi sugárvédelem (4) és a
munkahelyi sugárvédelem (5) sorrendben egymás után
következnek. Utóbbi a Paksi Atomerômû 1. blokkjának
indítása után kezdett el ütemesen növekedni. A radon (6)
és a radioaktív hulladék (9) témakörökben az 1994–1995
években látható ütemváltás. A baleset-elhárítás témaköre
(8) jelentôs növekedést mutat 1996 után.

A témákat tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy: a
Tanfolyam a sugárvédelem széles spektrumának megjele-
nését biztosította, és az egyes témákkal jelentôségüknek
megfelelô súllyal foglalkozott.

A Tanfolyam mérföldkövei

A Tanfolyam az elmúlt 24 év során folyamatos fejlôdött.
Újabb kezdeményezések, új területek megjelenése formai
és tartalmi mérföldköveket jelentettek a fejlôdésben.
Ezek közül csupán néhány jelentôsebbet említve:

1982 Paksi nullszintfelmérés, az elsô elôadás a nem
ionizáló sugárzásokról.

1983 Megjelenik egy hirdetés.
1984 Beszámoló az A/11. OKKFT program sugárvédel-

mi eredményeirôl.
1986 „Kitekintés” és az ûrhajózás sugárvédelmének

megjelenése.
1987 A csernobili atomerômû baleset hazai tanulságai,

a poszterszekció megjelenése, az elsô PR elôadás: Atom-
energia a köztudatban címmel.

1990 Az elsô mûszerkiállítás.
1992 Az elôadás-kivonatok elôször tartalmaznak angol

nyelvû ismertetést, rendszeressé válnak a hirdetések.
Vagy az oktatás terén, ha csupán az ICRP ajánlásokat

nézzük:
ICRP 34 (1986) Protection of Patient in Diagnostic Ra-

diology
ICRP 37 (1988) …Optimization of Radiation Protection
ICRP 38 (1988) Radionuclide Transformations: Energy,

Intensity…
ICRP 40 (1986) Protection of Public in Major Radiation

Accidents…
ICRP 41 (1986) Nonstohastic Effects of Ionizing Radia-

tion
ICRP 42 (1986, 1988) …Major Concepts and Quantities

in Use by ICRP
ICRP 45 (1988) …Developing a Unified Index of Harm
ICRP 46 (1989) …Disposal of Solid Radioactive Waste
ICRP 47 (1988) Radiation Protection of Workers in

Mines
ICRP 48 (1989) Metabolism of Plutonium and Related

Elements
ICRP 50 (1988) Lung Cancer Risk for Indoor Radon…
ICRP 54 (1993) …Monitoring of Intakes by Workers…
ICRP 56 (1991) …Doses of the Public from Intake of

Radionuclides…
ICRP 60 (1991) 1990 Recommendation of the ICRP
A sort tovább lehetne folytatni, számos jelentôs kezde-

ményezést, témakört, intézkedést lehetne még említeni.
Nem hiszem, hogy ezek további felsorolása erôsítené ér-
velésünket a Tanfolyam indítása ellen a bevezetésben
ismertetett aggályokkal szemben.

A tanfolyamok többségét Balatonkenesén rendeztük,
az utóbbiak közül a 2002. és 2003. évieket Mátrafüreden,
de legutóbb, 2004-ben ismét Balatonkenese adott otthont
a találkozónak. Az utóbbi, közel 15 évben az elôadáski-
vonatok angol nyelven is megjelentek [1, 2].

Összefoglalás

A Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyamok töretlen
fejlôdést mutatnak a sugárvédelem szinte minden vo-
natkozásában. Alkalmat adtak a sugárvédelem vonzá-
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6. ábra. A munkahelyi sugárvédelem; a radon mérések; az oktatás; a
baleseti dozimetria; valamint a radioaktív hulladékok kezelése, elhelye-
zése, kiégett fûtôelemek területeken elhangzott elôadások számának
kumulatív növekedése az elmúlt 25 évben
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sába került fiatalok képességeinek kibontakoztatására
és bemutatására. Széles fórumot biztosított mindazon
eredményeknek, ismereteknek, amelyek a hazai sugár-
védelemben tevékenykedôk fejlôdését, továbbképzését
szolgálták.

Amennyiben a Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfo-
lyam ragaszkodik 24 éves hagyományaihoz, az elmúlt
évekhez hasonló módon fejlesztve azokat, minden re-
mény megvan arra, hogy az elkövetkezendô években is
be fogja tölteni azt a szerepet, amit korábban. Még
hosszú évekig a legjelentôsebb eseménye lesz a magyar
sugárvédelemnek.

Irodalom

1. 25. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam és III. Magyarországi
Nukleáris Találkozó. 2000. május 30 – június 2., Balkatonkenese
(Program és Elôadáskivonatok magyar és angol nyelven). Kiadó:
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport

2. 29. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. 2004. május 4–6., Ba-
latonkenese (Program és Elôadáskivonatok, magyar és angol nyel-
ven). Kiadó: Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szak-
csoport

TÁRSULATI ÉLET

FIZIKUS VÁNDORGYÛLÉS
2004. augusztus 24–27., Szombathely, Berzsenyi Dániel Fôiskola

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat augusztus 24. és 27.
között rendezi meg Fizikus Vándorgyûlését a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Fôiskolán. A magyar fizikustársada-
lom átfogó konferenciájának mottója ebben az évben:
„Physica infiltrans”, ami arra a XXI. század elejének fizi-
káját minden bizonnyal meghatározó folyamatra utal,
hogy a problémák fizikai megközelítése és a fizika mód-
szerei egyre inkább teret nyernek a társtudományokban
és a mindennapi élet szinte minden területén. A fizikai
gondolkodás nemcsak a fizika tudományágában eszköze
a természetrôl alkotott elképzeléseink fejlôdésének,
hanem az új évezred elején jelentôs eredményeket ér el a
biofizikában, biológiai fizikában, környezettudomány-
ban, a társadalmi folyamatok leírásában, a modern kort
meghatározó informatika és az Internet fejlôdésében is.

A konferencia ez évi újdonsága az Osztrák Fizikai Tár-
sulattal közösen tartott nemzetközi nap. Augusztus 26-án
déltôl a konferencia végéig angol nyelvû elôadások
hangzanak el, továbbá egy – ugyancsak angol nyelvû –
tudománypolitikai kerekasztal, melynek résztvevôi vezetô
magyar és európai tudománypolitikusok lesznek. A kerek-
asztal fô témáit a kutatásfinanszírozás és a regionális kuta-
tási infrastruktúra kérdései köré fogjuk csoportosítani.

A Vándorgyûlés tudományos programja plenáris elô-
adásokból és poszterszekciókból áll, amelyek az elsô két
napon magyar, csütörtök déltôl pedig – tekintettel a nem-
zetközi programra – angol nyelven hangzanak majd el.

A konferencia részletes programja és a jelentkezési
információk a konferencia honlapján tekinthetôk meg:
http://ion.elte.hu/vandorgyules.

Reméljük, hogy a vándorgyûlés programja minden
magyar fizikus, fizikai kutatásokkal foglalkozó kutató és
fizikát tanító tanár számára érdekes, új ismeretek forrása
lesz.

A Fizikus Vándorgyûlés meghívott elôadói:
Ábrahám Péter (Konkoly-Thege Miklós Csillagászati

Kutatóintézet): A csillagfejlôdés viharos idôszakai
Bíró Tamás (KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóin-

tézet): A különös kvarkanyag
Bozóki Zoltán (MTA–SZTE Lézerfizikai Kutatócso-

port): Gázösszetétel-mérô dióda lézeres, fotoakusztikus
rendszerek fejlesztése

Dér András (MTA Szegedi Biológiai Központ): Fehér-
jék a bioelektronikában

Domokos Péter (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kuta-
tóintézet): Laser cooling and trapping of atoms in an op-
tical resonator

Erdélyi Zoltán (Debreceni Egyetem): Synchrotron radi-
ation reveals strange diffusion effects on metal interfaces
sharpening instead of smearing

Fally, Martin (Universität Osnabrück): Recording of
holograms in nonlinear optical crystals

Fodor Zoltán (ELTE Elméleti Fizika Tanszék / Univer-
sität Wuppertal): Fázisátmenetek a részecskefizikában
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